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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: 23/2017 

Processo: 338/2017 

 
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR NOVO PARA DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS, conforme quantitativos e qualitativos indicados no Anexo I.  
 
                                                       PREÂMBULO 
Aos três  dias do mês de maio de 2017, às 09h00 horas reuniram-se na sala de licitações 
do prédio da Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 700, a 
Pregoeira LAURA PETRI e equipe de apoio Senhor(a) ODELMAR FENNER, PAULO 
LOURENÇO SCHMITZ DE MORAES e MARCELO SCHMEING, nomeados pela portaria 
4.532 de 08 de fevereiro de 2017. 
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado 
presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e 
prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 
                                                                    
                                                CREDENCIAMENTO 
 

REPRESENTANTE EMPRESA 

VANDERLEI FRANTZ 
CPF: 015.390.060-18 

SOL A SOL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ 90.271.925/0001-60 

 
Registra-se que a Empresa apresentou a Declaração do Contador em desacordo com o 
item 3.3 do Edital, não sendo o credenciamento como ME.  
A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. 
Em seguida recebeu a declaração da Licitante de que atende plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no Edital e os envelopes contendo a Proposta e os documentos 
de habilitação, respectivamente. 
 
 
                                                    REGISTRO DO PREGÃO 
Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta da empresa e, com a colaboração 
dos membros da equipe de apoio a Pregoeira examinou a compatibilidade dos objetos, 
prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.   
 
                                                    REGISTRO DO PREGÃO 
Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta da empresa credenciada e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio a Pregoeira examinou a compatibilidade do 
objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no 
Edital.   
      
 Fase: Propostas escritas, negociação e classificação 
 

ITEM SOL A SOL 

01 14.500,00 – 13.720,00 

 
             Negociada a redução de preço da menor oferta com o credenciado representante 
da empresa, a Pregoeira decidiu motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta e 
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do objeto vencedor. Considerou que os preços obtidos são ACEITÁVEIS quanto ao valor e 

o objeto por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no 
processo de licitação. 
 
                                                 HABILITAÇÃO 
  
Aberto o segundo envelope da Licitante credenciada, foi analisada a documentação de 
habilitação e verificado a veracidade da referida constatou que  a Empresa atende todos os 
requisito do Edital. Os documentos de habilitação examinados e a proposta da credenciada 
foram rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da 
empresa.  

RESULTADO 
 

Á vista da habilitação, foi declarado: a empresa SOL A SOL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 90.271.925/0001-60 vencedora do item. 
 

ADJUDICAÇAO 
 

Ato contínuo, consultado, o licitante declinou o direito de interpor recurso e a Pregoeira 
adjudicou o Objeto deste Pregão à Vencedora.                                        
 
                                                  ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira,  
pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante relacionada. 
 

 
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 
Não houve. 
 
 
 Odelmar Fenner 
      Secretário 

Laura Petri 
Pregoeira 

 
 

  

 
Paulo Lourenço Schmitz de Moraes 
Presidente 
 
 
 

Marcelo Schmeing 
                                   membro 

 
 

 


